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Borusse i reszta. 90 lat restytucji żubra (Borusse and others. 
90 years of European bison restitution). Album w języku 
polskim i angielskim. Wydany przez Białowieski Park  
Narodowy. Tekst i wybór zdjęć Małgorzata Bołbot. Oprawa 
twarda, str. 182. ISBN 978-83-64513-18-3

Borusse, Kobold, Biscaya, Biserta, Plisch, Pustółka, Puk… i wiele, 
wiele innych, także bezimiennych, które zamieszkiwały lasy Polski 
i Europy. Żubry. Królowie puszczy. Zwierzęta władców. Ich losy 
związane były zawsze z losami ludzi. Przez ludzi cenione nadzwy-
czajnie, chronione królewskimi prawami. Są częścią historii Polski 
i Europy, także tej tragicznej – ofiarami wojen i eksterminacji. Sto 
lat temu zniknęły z puszczańskiego krajobrazu. Nie zniknęły jednak 
ze świadomości ludzi. Zarówno w Polsce, jak i za granicą wielu było 
tych, którzy chcieli je ratować i przywrócić leśnemu środowisku. 
Rozpoczęła się praca od podstaw, także międzynarodowa, umoco-
wana prawnie. W Polsce na siedlisko żubra wybrano jego dawny 
matecznik – Puszczę Białowieską. I tak 19 września 1929 r. przyje-
chały do Białowieży Borusse z Niemiec i Kobold z Danii. Wkrótce 
dołączyły do nich Biserta i Faworyta urodzone w Szwecji. Puszcza 
odzyskiwała dawnych swych mieszkańców. Te z Białowieży dały po-
czątek licznym hodowlom – zamkniętym i wolnym – w wielu krajach.

Piękna historia zamknięta w urokliwym albumie wydanym przez Białowieski Park Narodowy z okazji 90. rocznicy 
rozpoczęcia hodowli restytucyjnej żubrów w Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo składa się z dwóch części: opisowej 
i fotograficznej, poprzedzonych krótkim wstępem dyrektora BPN dr. Michała Krzysiaka.

Cześć opisową stanowi piękny tekst pióra Małgorzaty Bołbot sekretarza Redakcji Ksiegi Rodowodowej Żubrów BPN, 
który wprowadza czytelnika w pasjonujące dzieje tych zwierząt, a talent narracyjny autorki pozostawia wrażenie dobrej 
powieści historycznej. Jest w niej także historia ludzi różnych zawodów, którzy całą swą wiedzę, energię i możliwości 
włożyli w ponowne zaistnienie żubrów w naszym kraju. Im dedykowane jest to wydawnictwo. Tekst uzupełniają źró-
dłowe przypisy.

Na część fotograficzną albumu składają się archiwalne zdjęcia z lat poprzedzających obie wojny światowe i z okresu 
powojennego, pochodzące z bibliotecznych i prywatnych zbiorów rosyjskich, amerykańskich, niemieckich i polskich, 
w tym Archiwum Białowieskiego Parku Narodowego, Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. Dokumentują życie żubrów i ich opiekunów w Białowieży od 1903 r. do chwili obecnej. Album 
zamyka seria 20 fotografii pochodzących z białoruskiej części Puszczy.

Wydawnictwo potrzebne i godne szerokiego odbioru, a podana równolegle z tekstem polskim jego wersja w języku 
angielskim znacznie poszerza krąg tych, którzy wezmą je do ręki. Słowa uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do powstania tej cennej pamiątki, gdyż Polska jest krajem, „który w uratowanie żubra włożył największy wysiłek, po-
niósł największe koszty, ale i sukces na tym polu odniósł ogromny. Można śmiało powiedzieć, że żubr to nasza duma 
narodowa” (s. 38).
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